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Uz Ciblas novada autoceļiem noteikti satiksmes ierobežojumi
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Turpinoties ziemai neraksturīgiem
laika apstākļiem, ir pieaudzis to grants
autoceļu posmu skaits, kuros ir iestājies
šķīdonis.
Pamatojoties uz 2016. gada 19. janvāra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.42
„Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”, ņemot vērā esošos laik-

apstākļus, kā arī, lai novērstu autoceļu
bojājumus uz Ciblas novada pašvaldības
autoceļiem, no 2020. gada 18. februāra
tika ieviesti smagsvara autotransporta
satiksmes ierobežojumi, uzstādot masas
ierobežojuma (5 t un 7 t) ceļazīmes.
(Nobeigums 2. lappusē)

Ivara Zviedra

Benedikta dienā – „Ciblas novada uzņēmējs 2019”

dokumentālā filma

21. martā plkst. 19:00 Blontu Tautas namā notiks
tradicionālais pasākums „Ciblas novada uzņēmējs 2019”.
Tajā tiks godināti novada uzņēmumi, kas darbojas dažādās tautsaimniecības jomās. Tradicionāli tiek noskaidroti lielākie darba devēji un nodokļu maksātāji, bet
katru reizi tiek sveikti uzņēmīgi ļaudis, kam aizvadītais gads bijis ar kaut ko īpašs.
Arī šogad, tāpat kā pērn, Ciblas novada pagastu pārvaldes godināšanai nominācijā
„Saimnieks savā sētā” izvirzīs vairākas čaklas un uzņēmīgas ģimenes.
Pasākuma gaitā būs arī muzikāli sveicieni no Dagdas novada Kultūras centra
vokālās grupas „Solversija”, būs atrakcijas, ko vadīs Vanda Žulina, būs iespēja
izdejoties dzīvās mūzikas pavadībā.
Pasākumu „Ciblas novada uzņēmējs 2019” rīko pašvaldības lauksaimniecības
un kultūras jomas speciālisti, pagastu pārvaldes. Svētki tiek finansēti no pašvaldības budžeta. Ieeja ir brīva, bet līdz 16. martam ir jāpiesakās, zvanot Marinai Barkānei (tālr. 26403122). Ikviens ir gaidīts uz svētkiem, bet īpaši – tie, kas saņems
ielūgumus!
21. marts kalendāros ir Benedikta diena, kad, pēc senču ticējumiem, zeme paliekot silta un visi tārpiņi, skudras un kukaiņi sākot kustēties.
Īstais laiks izkustēties, gaidot pavasara darbu sezonu!

“Valkātājs”.
Ieejas maksa 2 eiro.
Apraksts – mežā pie
Eiropas Savienības
austrumu robežas
naktī satiekas
nelegālie imigranti un
vietējais iedzīvotājs
Pepiņš.
Šī tikšanas ir nejaušība vai rūpīgs plāns?
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Satiksmes ierobežojumi uz Ciblas novada autoceļiem
Turpinājums. Sākums 1. lpp.

Blontu pagastā

Vonogi – Čodorāni; Degļeva – Kreici;
Dubrovka – Perevozki;
Blontu ceļš; Blontu iela Blontu ciemā;
Jakuči – Tropci; Mediševa – Pupki.

Ciblas pagastā

Zeltiņi – Kondrati; Bērzu iela Ciblas ciemā; Kondrati –
Voloji – Ozupiene; Mjaiši – Vacumnieki – Greči; Greči
– Barisi – Skriņi;

Līdumnieku pag.

Lineja – Klešniki – Vjarumi – Dubrovka;
Kušneri – Krivanda; Lineja – Spirki;
Īsie Kušneri - Dolgošeji

Pušmucovas pag.

Pušmucova – Zujeva;
Pušmucova – Vornaiši - Šmati

Zvirgzdenes
pagastā

Lauči – Vasarāni – Lielie Lītaunieki; Zvirgzdene – Rudzīši – Baranovka; Franapole – Ražanova; Lauči – Biņeva; Dunakļi – Utičova; Kļovi – Zitišķi – Kitkova; Kušņerova – Mjakinki – Veserova; Teiruma Kocki – Kaļvi Virpi

2020. g. 26. februārī

Autotransporta satiksmes ierobežojumi ieviesti uz nenoteiktu laiku (jāvadās
pēc gaisa temperatūras un reālā ceļa
stāvokļa) un tiks atcelti pēc katra konkrētā ceļa faktiskā stāvokļa un iespējamo bojājumu izvērtēšanas.
Atgādinām, ka saskaņā ar likumdošanu:
- pa visiem autoceļiem bez ierobežojuma atļauts pārvietoties operatīvajiem
transportlīdzekļiem;
- nekādas speciālās atļaujas kravu
izvešanai šķīdoņa laikā pa ceļiem, kur
noteikti ierobežojumi, netiek izsniegtas
(izņemot svaigpiena pārvadājumiem).
Satiksmes ierobežojumu ievērošanu
kontrolē Ciblas novada pašvaldības
atbildīgās amatpersonas sadarbībā ar
Valsts policiju. Sīkāka informācija par
satiksmes ierobežojumiem pieejama pa
tālr. 65700844 vai mob.29492760.
Ceļu saraksts var tikt precizēts.
Ciblas novada pašvaldības autoceļu
un ielu noteiktās uzturēšanas klases
skatīt www.ciblasnovads.lv sadaļā
Ciblas novads – Pašvaldības autoceļi.

Uz valsts nozīmes ceļiem — sezonai neraksturīgi ikdienas uzturēšanas darbi
Ciblas novadu teritoriju šķērso daudzi
reģionālās un vietējās nozīmes autoceļi,
kuru uzturēšanu nodrošina valsts. Lielākais no tiem ir ceļš P49 Kārsava – Ludza – Ezernieki, kas ir Valsts reģionālais autoceļš. Ir arī vairāki Valsts vietējie autoceļi, kas novada administratīvo
centru savieno ar ciemiem, kur atrodas
pagastu pārvaldes, kā arī savā starpā
savieno kaimiņu novadu administratīvos centrus. Tādi ir ceļi:
V501 Ludza – Stiglova – Kārsava,
V507 Seļekova – Degļova – Goliševa,
V508 Brigi– Krivanda– Cibla–Seļekova,
V509 Djatlovka – Līdumnieki –
Krievijas robeža,
V510 Zilupe – Dilāni – Krivanda,
V600 Zvirgzdene – Bērzgale – Bringi,
V499 Rogovka – Mežvidi – Pušmucova.
Šo autoceļu uzturēšanu apmaksā un
organizē VAS „Latvijas Valsts ceļi”,
darbus veic VAS “Latvijas autoceļu
uzturētājs” (LAU).
Ciblas novada pašvaldība itin bieži
sazinās ar LAU speciālistiem, informējot par dažādām problēmām uz valsts
pārziņā esošajiem grants autoceļiem.
Ņemot vērā, ka nav novērojami ziemas sezonai raksturīgi laika apstākļi,
LAU gan janvārī, gan februārī veica

Pušmucovas pagastā no krūmiem tiek atbrīvotas valsts ceļa V499 malas.
sezonai neraksturīgus ikdienas uzturēšanas darbus, lai uzlabotu satiksmes
drošību un ūdens atvadi no autoceļa
seguma. Grants segumiem tika veikta
greiderēšana, iesēdumu un bedru remonts, uzlabojot autovadītājiem braukšanas apstākļus un autoceļa caurbraucamību. Lai uzlabotu pārredzamību autoceļu krustojumos un autoceļu nodalījuma joslā, tiek veikta krūmu griešana un
to atvašu pļaušana.

Autoceļu
uzturēšanas
darbiem
tiešsaistes režīmā var sekot līdzi VAS
“Latvijas Valsts ceļi” mājaslapas kartē
(www.lvceli.lv), kā arī aplikācijā
“Waze”, kurā iespējams arī informēt
par valsts autoceļu stāvokli.
Par bīstamām situācijām uz ceļa var
informēt VAS “Latvijas Valsts ceļi”
Satiksmes
informācijas
centru,
zvanot uz diennakts bezmaksas tālruni
8000 5555.
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Šogad ik mēnesi 31 bezdarbnieks iesaistīts algotos pagaidu sabiedriskajos darbos
Arī šogad Nodarbinātības
valsts aģentūra (NVA), lai
mazinātu valstī bezdarba
līmeni, īsteno aktīvo nodarbinātības pasākumu “Algoti
pagaidu sabiedriskie darbi”.
Saskaņā ar NVA Ludzas filiāles 2020. gada 6. janvāra
rīkojumu Nr.30.1-1/3, Ciblas
novada pašvaldībai 2020.
gadā katram mēnesim tika
piešķirta 31 algotu pagaidu
sabiedrisko darbu vieta.
Par to, kā Ciblas novada
pašvaldībā tiek organizēti
algotie pagaidu sabiedriskie
darbi, informē par to atbildīgā amatpersona Valentīna RUCIŅA:
– Ciblas novada pašvaldības vadība sadalīja vietu
skaitu pagastiem atbilstoši
bezdarbnieku skaitam pagastā, kuri izteikuši vēlmi ņemt
dalību algotos pagaidu sabiedriskajos darbos. Blontu
pagastam iedalītas 5 vietas,
Ciblas pagastam – 8, Līdumnieku pagastam – 5, Pušmucovas pagastam – 6, Zvirgzdenes pagastam – 7. Bezdarbnieki veic dažādus palīgdarbus: teritorijas sakopšanas
darbi, palīgdarbi komunālajā
saimniecībā, malkas sagatavošana u.c. Piemēram, Zvirgzdenes pagastā bezdarbnieki
uzstādīja žogu ap attīrīšanas
iekārtām, demontēja veco
žogu Seļekovas kapsētai un
Meža kapiem. Žogs ap Meža
kapiem bija pilnīgi sapuvis,

tāpēc nolēmām žogu, kas bija
Seļekovas kapsētai, uzstādīt
Meža kapiem, jo Seļekovā
tiks uzstādīts jauns žogs. Ja
šos darbus paveiksim pašu
spēkiem, ietaupīsim krietnu
summu pašvaldības budžetā.
Ciblas un Līdumnieku pagastā bezdarbnieki iesaistīti
pagasta autoceļu uzkopšanā –
izgriež to malās augošos krūmus un to atvases. Šādi tiek
sakārtoti ceļi Felicianova –
Stocenova, Meža Kocki –
Lielie Trukšāni – Tumova,
kā arī Krivandas ceļš.
Gadu gaitā koordinējot
Algoto pagaidu sabiedrisko
darbu
programmu Ciblas
novadā, Valentīna Ruciņa ir
ievērojusi dažas pozitīvas
tendences. Pirmkārt, gados
jaunu cilvēku šajā programmā maz - tātad jaunieši cenšas atrast darbu un strādā.
Otrkārt, pakāpeniski ilgstošie
bezdarbnieki, kas vēlējās
iesaistīties algoto pagaidu
sabiedrisko darbu programmā, dodas pensijā. Treškārt,
šis pakalpojums vairāk pieprasīts ir Ciblas un Zvirgzdenes pagastos, kur ir lielāks
iedzīvotāju skaits, līdz ar to
šajos pagastos veidojas nelielas
bezdarbnieku
rindas. Savukārt Blontos un
Pušmucovā rindas nav, un
ilgstošie bezdarbnieki biežāk
var izmantot iespēju iesaistīties algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos.

Tiek sarūpēta malka Ciblas vsk. internāta apkurināšanai.

Ap attīrīšanas iekārtām Lucmuižā bezdarbnieki
uzstādījuši žogu un vārtus.

Ap Meža kapiem tiks sakārtots žogs, uzstādot no
Seļekovas kapsētas demontēto žoga sietu.
Algoti pagaidu sabiedriskie
darbi — aktīvais nodarbinātības pasākums bezdarbniekiem darba iemaņu iegūšanai
un uzturēšanai, veicot sociāla
labuma darbus. Algotos pagaidu darbus īsteno pašvaldībās, biedrībās vai nodibinājumos bez nolūka gūt peļņu.
Pasākumā var piedalīties
cilvēki, kas ilgstoši ir bez
darba un nesaņem bezdarbnieka pabalstu.
Bezdarbnieks var savā
NVA filiālē paziņot par vēlmi iesaistīties pasākumā, ja
bezdarbnieka statusā ir bijis
reģistrēts vismaz 6 mēnešus
vai bezdarbnieka statusā re-

ģistrēts mazāk par 6 mēnešiem, bet vismaz 12 mēnešus
nav strādājis.
Par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu bezdarbnieks ik mēnesi saņem
atlīdzību 200,00 euro apmērā
(atlīdzību bezdarbniekam
tiek izmaksāta proporcionāli
dienām, kurās bezdarbnieks
piedalījies pasākumā). Par
pasākumā iesaistīto bezdarbnieku tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas pensiju apdrošināšanai, tiek veikta iespējamo
nelaimes gadījumu apdrošināšana.
Plašāk – NVA mājaslapā
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Mūsu novadā visaugstākā aktivitāte, rosinot
tautas nobalsošanu par grozījumiem likumos
Visā Latvijā laikā no 16. janvāra līdz 14. februārim par
grozījumu pašavaldību vēlēšanu likumā nodošanu tautas
nobalsošanai parakstījušies 6036 jeb 0,39% vēlētāju, bet par
grozījumu likumā “Par pašvaldībām” – 5987 jeb 0,39% vēlētāju. Tas ir aptuveni 4% no tautas nobalsošanas ierosināšanai nepieciešamā parakstītāju skaita. Tādējādi apturētie likumi nav nododami tautas nobalsošanai.
CVK publicētā informācija liecina, ka Ciblas novadā ir
sasniegts valstī visaugstākā balsotāju aktivitāte. Ciblas novadā ir reģistrēts 2081 balsstiesīgais pilsonis. Kopā savākti 183
paraksti – 8,79% no balsstiesīgajiem novada iedzīvotājiem.
Salīdzinājumam: Ludzas novadā ar 9968 balsstiesīgajiem
savākti 10 paraksti jeb 0,10%, Kārsavas nov. ar 4475 balsstiesīgiem pilsoņiem – 98 (97) jeb 2,19%, Zilupes nov. ar
2176 balsstiesīgiem pilsoņiem – 28 (27) paraksti jeb 1,24%.
22. februārī stājās spēkā grozījumi pašvaldību ārkārtas vēlēšanu regulējumā. Līdz ar to domes atlaišanas gadījumā:
* ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši vairāk nekā 24 mēneši, rīko jaunas vēlēšanas un jauno domi ievēlē uz atlaistās
domes pilnvaru termiņu;
* ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no 9 līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēlē uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru
termiņu un vēl uz 4 gadu pilnvaru termiņu, ko paredz likums;
* ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši ne vairāk kā 9 mēneši, tās atlikušajā darbības termiņā līdz kārtējām vēlēšanām
ieceļ pagaidu administrāciju.
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Lielisks starts!

Sandra ar Victory Boy T.G. — starp spēcīgākajiem.

Svarīgākais par Nekustamā īpašuma nodokli
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) termiņi 2020. gadā:
31.marts, 15. maijs, 17. augusts, 16. novembris.
Informācijas un apmaksas iespējas:
* pagastu pārvalžu kasēs un Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Blontos;
* www.latvija.lv (Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa
tiešsaistē);
* internetbankās.
Ja NAV SAŅEMTS maksāšanas paziņojums, NĪN maksātāja vai viņa pilnvarotās personas (ja par tādu paziņots
pašvaldībai) pienākums ir informēt pašvaldību.
Ja ir saņemts PAPILDAPRĒĶINS par neapsaimniekoto
lauksaimniecības zemi, NĪN maksātājs drīkst rakstīt
iesniegumu par NĪN pārrēķinu gadījumā, ja šī zeme bija
kopta/apsaimniekota. Iesniegumus pašvaldība pārsūta
Lauku atbalsta dienestam, kas to izvērtē. Ja tiek konstatēts, ka zeme bija apsaimniekota, tad tiek veikts pārrēķins
un persona saņem jaunu maksāšanas paziņojumu.

Par zemes nomas rēķiniem
Rēķina apmaksas TERMIŅŠ — 16.11.2020. Ja maksājums nav veikts termiņā, tiek rēķināta kavējuma nauda.
Maksājot zemes nomas maksu,
JĀNORĀDA rēķina numurs vai personas dati.
Nomas rēķinā var būt sniegts ATGĀDINĀJUMS par
nomas līguma termiņa beigām, ja tas iestāsies 2020.
gadā (ja rēķinā zem kadastra numura ir ierakstīts datums –
tas ir zemes vienības nomas līguma beigu termiņš).
Ja rodas neskaidrības vai jautājumi – aicinām
sazināties ar pašvaldību un rast atbildi (t. 65700844).

Ilze ar Daja Star — 3. vietā trīs gadus veco zirgu startā.
15. februārī visas trīs Rikšotāju braucēju sporta kluba
„Pegazs” meitenes Sandra
Soikāne, Ilona Malahova un
Ilze Rudzīte piedalījās rikšotāju zirgu sacensībās Lietuvas pilsētā Ukmerğe. Sacensības pavisam bija 6 braucieni, kuros piedalījās braucēji
no Lietuvas un Latvijas. Visu
braucienu distance bija 1700
metri. Latviju pārstāvēja arī
Māris Ežmalis un Ilona Pavlova no Garkalnes novada.
Pirmā no Latvijas dalībniekiem startēja Sandra ar zirgu
Victory Boy T.G.. Viņa piedalījās A reitinga braucienā
un ierindojās 3. vietā (laika
rezultāts: 2.16,13 min). A
reitinga braucienā piedalās
visspēcīgākie zirgi, tāpēc
cerības iegūt kādu no godal-

gotajām vietām nebija lielas.
Taču Sandra spēja pierādīt,
ka arī Latgalē ir konkurētspējīgi zirgi.
Ilona ar Salamandru ierindojās 4. vietā (laika rezultāts:
2.18,95 min) B reitinga braucienā, un Ilze ar zirgu Daja
Star ierindojās 3. vietā (laika
rezultāts: 2.25,68 min) trīs
gadus veco zirgu braucienā.
Ciblas novada braucējas
pateicas sava novada domei
par sniegto atbalstu.
Latvijā sacensību sezona
tiks atsākta apmēram jūlijā,
bet līdz tam laikam braucējas
turpinās sasniegt arvien labākus rezultātus Lietuvas vai
Igaunijas hipodromā.
Inese RUSKULE
Rikšotāju braucēju
sporta klubs „Pegazs”

Rikšotāju braucēju sporta klubs „Pegazs” izsaka dziļu līdzjūtību Ilzei RUDZĪTEI sakarā ar vīra aiziešanu viņsaulē.
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Informācija lauksaimniekiem

Var sākt aizpildīt platību maksājumu
provizorisko iesniegumu
No šā gada14. februāra ikviens lauksaimnieks var sākt
aizpildīt informāciju vienotajā platību maksājumu iesniegumā. Šādu iespēju Lauku atbalsta dienests šogad piedāvā pirmo reizi, lai padarītu ērtāku minēto iesniegumu aizpildīšanu
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā – tagad to var darīt pakāpeniski un savlaicīgi aprēķināt, vai tiks izpildītas zaļināšanas
un citas prasības. EPS šī iesnieguma forma norādīta kā
“Provizoriskais iesniegums”.
Iesniegt platību maksājumu iesniegumus varēs no 8.aprīļa
līdz 22.maijam, ar samazinājuma koeficientu par katru nokavēto dienu līdz 15.jūnijam. Aprīļa mēnesī dienests organizēs
izbraukuma seminārus, lai palīdzētu aizpildīt platību maksājumu iesniegumus elektroniski tiem klientiem, kuriem tam
nepieciešams atbalsts. Aktuālā informācija par semināriem
tiks publicēta dienesta mājaslapā.
Būtisku izmaiņu atbalsta saņemšanas nosacījumos
2020.gada platību maksājumu sezonā nav. Jāņem vērā, ka no
jauna varēs uzņemties saistības tikai aktivitātē "Bioloģiskās
daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ), pārējos pasākumos jaunas saistības uzņemties nevar, bet var par vienu gadu
pagarināt esošās saistības.
Atgādinām, ka šobrīd norit lauku bloku precizēšana, to vēl
var izdarīt līdz 1.aprīlim. Plašāku informāciju var lasīt LAD
mājaslapā.
Informē Lauku atbalsta dienests
SIA LLKC Ludzas KB organizē divu dienu mācības
„Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos
(BDUZ)”.
Tās notiks š.g. 5. un 12. maijā Ludzā.
Mācības ir bez maksas.
Lūgums pieteikt dalību līdz 30.04.2020.,
zvanot uz tālruni 26106121 vai
sūtot e-pastu: beate.narnicka@llkc.lv

Par lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu
Līdz š.g. 1. aprīlim lauksaimnieki var veikt lauku bloku un
ainavu elementu precizēšanu.
Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients
vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, no lauku bloka
izņemt neapsaimniekotu platību vai pievienot jaunus ainavas
elementus. Dienests iesniegumu lauku bloku precizēšanai
var noraidīt, ja izmaiņas ir mazākas par 0,1 hektāru vai 2%
no lauku bloka platības.
Svarīgi ievērot, ka platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka
precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi. Precizētā platība tiks apsekota arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota
platības apsekošana.
Dienests atgādina, ka lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav iesniegums platību maksājumu saņemšanai. Lai
pieteiktos platību maksājumiem, no aprīļa vidus EPS vajadzēs iesniegt Vienoto iesniegumu. Iesniedzot to, varēs pieteikt tikai tādu sakoptu ārpus lauku bloka platību, kas ir vismaz 0.30 ha.
Plašāk: http://www.lad.gov.lv
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Mizgrauži apdraud egles
Katram meža īpašniekam ir būtiski apzināties
mizgrauža apdraudējuma
bīstamību. Egļu astoņzobu mizgrauzis ir agresīvākais meža kaitēklis, kas
uzbrūk un iznīcina ne
tikai novājinātas vai pāraugušas egles, bet arī pilnīgi veselus kokus, ja mizgrauzis ir
savairojies lielā skaitā. Aizvadītajā gadā vairākās vietās
Latvijā tika konstatēta meža kaitēkļa – egļu astoņzobu mizgrauža (Ips typographus) – pastiprināta savairošanās.
Egļu astoņzobu mizgrauzis uzskatāms par visagresīvāko
un visbīstamāko egļu audžu kaitēkli Latvijā, kurš var invadēt
ne tikai novājinātas egles, bet arī pilnīgi veselus kokus. Visbiežāk mizgrauzis pastiprināti savairojas pēc vējgāzēm, taču
tas var invadēt arī citādi novājinātas egļu audzes. Piemēram,
ja koki ir vēja izšūpoti vai to saknes ir ilgi bijušas appludinātas, vai arī no ilgstoša sausuma cietuši koki. Par riska
audzēm tiek uzskatītas apmēram 50 gadus vecas un vecākas
egļu audzes, jo mizgrauža attīstībai piemērotāki ir resnāki
koki. Šo kaitēkli var sastapt arī egļu ciršanas atliekās, kas ir
resnākas par 12 cm, taču, lai sekmīgi vairotos, mizgrauzim ir
nepieciešami egļu stumbri, kas ir resnāki par 20 cm.
Vispirmāmkārtām, lai mazinātu egļu astoņzobu mizgrauža
savairošanās risku pavasarī, ziemas sezonā ir jāorganizē
mizgrauža bojāto koku izstrāde.
Lai ierobežotu mizgrauža savairošanos, ir jāievēro:
* vissvarīgākais – līdz aprīļa sākumam jābeidz egļu audžu
izstrāde, un kokmateriāli no meža jāizved līdz aprīļa vidum;
* līdz aprīļa vidum no meža ir jāizvāc visas šajā ziemā vēja
izgāztās un nolauztās zaļās egles;
* laikā no 1. aprīļa līdz 1. septembrim egļu audzēs, kas ir
vecākas par 50 gadiem, nekādā gadījumā nedrīkst veikt kopšanas cirtes un sanitārās izlases cirtes. Izņemot gadījumus,
kad egļu audzes ir kompaktas un izolētas un atrodas ne tuvāk
par 100 m no citām pieaugušām egļu audzēm. Šādas audzes
atļauts nocirst kailcirtē, nocērtot vienā paņēmienā visu mežaudzi (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 935 “Noteikumi par
koku ciršanu meža zemēs”).
Jāatceras! Meža īpašniekiem, kuru īpašumā ir egļu
audzes, maija otrajā pusē un jūnija sākumā jāpārbauda egļu
stumbri, vai gadījumā tajos nav redzami mazi (1 mm) caurumiņi (kukaiņa ieskrejas) un svaigas skaidu nobiras (jeb mizas milti) stumbra pakājē. Ja kas tāds tiek konstatēts, par
šiem novērojumiem jāziņo Valsts meža dienestam, jo bojātās
egles pēc iespējas drīzāk ir jāizvāc no meža, tāpēc, ka bojātie
koki pastiprināti izdala terpēnus, tāda veidā pievilinot citus
mizgraužus. Savukārt, nokaltušajās eglēs, kurām jau lobās
nost miza, mizgrauzis vairs neuzturas un arī īpašās smaržas
tās neizdala, tāpēc tās mežam vairs nav bīstamas.
Rīcība! Ja mežā konstatētas aizdomīgas egļu audzes, meža īpašniekam jāvēršas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un jāinformē par esošo situāciju. Pēc tam mežzinis
vai meža patologs izvērtēs situāciju dabā un sniegs informāciju, ko darīt un kā rīkoties konkrētajā situācijā.
Informāciju sagatavoja: Maija ŠTOKMANE,
VMD Meža un vides aizsardzības daļas speciāliste
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Iniciatīvas „Latvijas skolas soma” aktivitātes

Projekts „Skolas
soma” turpinās arī
2020. gadā un piedāvā
lieliskas iespējas skolēniem klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs.

Teātra izrāde raisīja pārdomas
Ar projekta finansiālu
atbalstu Ciblas vidusskolas
9.-12. klašu skolēni 7. februārī devās uz Rīgu apmeklēt Latvijas Nacionālā teātra izrādi „Arī vaļiem ir
bail” (režisors Elmārs Seņkovs).
„Arī vaļiem ir bail” – komēdija ar nopietnības mirkļiem par šodienas Latvijas
cilvēkiem, kuri vēlas būt laimīgi un katrs dzīves jēgu
redz savādāk. Tā ir ieguvusi
vairākas „Spēlmaņu nakts”
2017./2018. balvas, un Skatītāju simpātijas balvu – gada
izrāde.
Pēc izrādes noskatīšanās
diskusijā literatūras stundās
skolēniem bija radies daudz
jautājumu, par kuriem kopīgi
tika spriests. Dažas atziņas
no skolēnu domrakstiem.
„No izrādes sapratu, ka no
malas mēs gribam sevi parā-

dīt ideālus, bet, kas notiek
iekšpusē, zinām tikai paši!” (Laima)
„Pēc izrādes noskatīšanās
es ieguvu daudz jaunu domu
par dzīvi, pārdomas par to,
ka katram ir savas problēmas, katrs par kaut ko pārdzīvo un mēģina saprast, kas
viņš ir dzīvē.” (Madara)
„Tā bija labākā no izrādēm,
ko esmu redzējusi. Komēdijas stilā, taču aktualizētas
nopietnas problēmas. Aktieru
spēle bija lieliska!” (Izabella)
„Ieteiktu apmeklēt šo izrādi
gan jauniem, gan vecākiem
ļaudīm, jo tā ietver sevī dziļu
domu. Aizdomājieties par
dzīves jēgu un nebaidieties
kaut ko mainīt!” (Artis).
Ekskursijas braucienu skolēni novērtēja kā sevis audzinošu un vērtīgu ieguvumu.
Pedagoģe Alla KALVĪTE

Ciblas vidusskolas audzēkņi
Latvijas Nacionālajā teātrī.

Mācību priekšmetu olimpiādēs gūtie rezultāti
Turpinās Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiādes.
27. janvārī notika LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS olimpiāde 11. – 12. kl. audzēkņiem. Tajā piedalījās
divi Ciblas vidusskolas audzēkņi. Rolands ROMANOVSKIS (12. kl., ped. Ināra KUZŅECOVA) uzrādīja 3. vietai
atbilstošu rezultātu.
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Pašdarbnieki pārstāv Ciblas novadu
pasākumos Latgalē
Šomēnes Ciblas novada pašdarbības kolektīvi ļoti aktīvi koncertēja dažādos Latgales kultūras centros.
8. februārī Sīļukalna Kultūras namā (Riebiņu novadā)
notika tradicionāls pasākums „Deju karuselis”, uz kuru tika
uzaicināti divi mūsu novada pašdarbības kolektīvi.
Andas Sprūžas vadītā Ciblas TN deju kopa „EversS”
uzstājās koncertā līdz ar citiem dejotājiem no Balvu, Rugāju,
Varakļānu, Preiļu un Riebiņu novada.

Savukārt Ināras Dovgiallo vadītā Pušmucovas puišu apvienība (fotogrāfijā) starp deju priekšnesumiem skanīgi
dziedāja. Tā bija pušmucoviešu pirmā uzstāšanās šādā sastāvā, kas veidojies no kādreizējiem ansambļa „Pušmucovas
piecīši” un jauniešu popgrupas „Heijā!” dziedātājiem.
15. februārī Zvirgzdenes lauku kapela piedalījās XVIII
Ziņģētāju un stāstnieku vakarā Viļānos.
Kapelas vadītāja Valentīna Ruciņa stāsta: - Pasākums noritēja ļoti sirsnīgā gaisotnē, piedalījās gan lauku kapelas, gan
folkloras kopas, gan stāstnieki. Kad koncerts bija pagājis,
spēlējām arī ballē.
23. februārī Blontu TN folkloras kopa „Madara” (vadītāja Ināra Sprudzāne) devās uz Rēzeknes novada
Ratniekiem, kur notika starpnovadu folkloras kopu vakars
„Lai balsteņa tōļi skaņ”.
Tika svinēti Aizgavēņi. Īpaša uzmanība folkloras kopu
saietā bija veltīta arī tautisko cimdu adīšanai. Bija izstāde,
kurā Blontus pārstāvēja Ainas Borisovskas un Antonijas
Mūrnieces darinātie cimdi. Savukārt Terēze Metlāne demonstrēja savu cimdu adīšanas māku.
23. februārī Ciblas folkloras kopa „Ilža” ar skanīgo latgaliešu tautasdziesmu „Kūmas”
atklāja Latgales kultūras gada balvas „Boņuks 2019” pasniegšanas
ceremoniju.
Šai balvai tika nominēts “Ilžas”
Ludzas igauņu dziesmu albums
„Lutsi rahvalaulud”.
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Latgales reģiona Tūrisma asociācija “Ezerzeme” īsteno
vērienīgāko mārketinga kampaņu tās vēsturē
Lauku Atbalsta
dienests ir apstiprinājis Latgales reģiona Tūrisma asociācijas “Ezerzeme”
iesniegto projektu
„Mārketinga kampaņa Latgales reģiona lauku tūrisma
attīstībai un popularizēšanai” ar kopējo
summu 144 812,00
eiro. Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp Latgales tūrisma uzņēmējiem un tūrisma nozares izaugsmi Latgalē,
īstenojot līdz šim apjomīgāko un
inovatīvāko tūrisma mārketinga
kampaņu.
Projekta aktivitāšu ieviešanai ir paredzēti divi gadi un šajā laikā Latvijas un
ārvalstu tūristu prātos Latgale iezīmēsies kā nesteidzīgas, bet nemitīgas attīstības reģions, kurā var „ienirt”, lai atpūstos no pilsētas steigas, nesteidzīgi ar
ģimeni izbaudīt atvaļinājumu, ieklausīties dabā, apmeklēt kultūras pasākumus
un tūristu iecienītas vietas, bagātinot
sevi ar vēl nenojaustām sajūtām.
LRTA “Ezerzeme” mērķis ir parādīt
Latgali kā viesmīlīgu un patīkamu dzīves telpu, kas ir bagāta ar aizrautīgiem
cilvēkiem, skaistām ainavām, attīstītu
tūrisma vidi, komfortablām naktsmītnēm, gardiem ēdieniem, iespaidīgu kultūrvēsturi un aizraujošiem tūrisma objektiem. Tā ir Latgale, kuru mēs pazīstam un, kuru vēlamies, lai redz arī citi!
Šī projekta pievienotā vērtība ir sadarbība starp Latgales reģiona lauku tūrisma uzņēmējiem, īstenojot vairākas apjomīgas aktivitātes, svarīgākā no kurām
ir – četri tematiskie tūrisma ceļi, kas

ceļotāju izvedīs caur visiem Latgales
novadiem. Atpazīstamības veicināšanai
tiks izstrādāta jauna tūrisma vizuālā
identitāte un mārketinga kampaņa, kas
tiks īstenota ne tikai Latvijā, bet arī
kaimiņvalstīs- Lietuvā un Igaunijā. Sadarbības rezultātā tiks izstrādāta visaptveroša Latgales reģiona lauku tūrisma
mārketinga koncepcija un jauns tūrisma
produkts ar mērķi izcelt Latgales identitāti, padarīt Latgali par iecienītu tūrisma
galamērķi, attīstīt reģiona lauku tūrisma
un viesmīlības nozari un sekmēt tūristu
skaita pieaugumu Latgales reģiona uzņēmumos.
Projektā ir iesaistītas visas Latgales
pašvaldības un novadi, kā arī vienpadsmit stratēģiskie projekta partneri –
tūrisma uzņēmumi. Projekta rezultātā
Latgales tūrisma nozares pārstāvji iegūs
jaunu vizuālo identitāti un mārketinga
rīku, ko varēs izmantot ikviens tūrisma
uzņēmējs vai pašvaldība sava novada
tūrisma piedāvājuma popularizēšanai.

*Projekts “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona lauku tūrisma attīstībai un
popularizēšanai” (Nr. 19-00-A01630-000003 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam pasākuma “Sadarbība” apakšpasākuma “Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai” ietvaros.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku Atbalsta dienests.
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Paplašināts Vienotajos
klientu apkalpošanas centros
sniegto pakalpojumu klāsts

No šā gada 1. janvāra Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas
centros (Pakalpojumu centri) paplašinājies sniegto pakalpojumu klāsts – speciālisti palīdz apgūt Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietošanu, kā
arī sniedz konsultācijas un palīdz elektroniski pieteikt Sociālās integrācijas
valsts aģentūras (SIVA) un Veselības
un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts
komisijas (VDEĀVK) pakalpojumus.
Pakalpojumu centru izveide Latvijā
tika uzsākta 2015. gadā. Vienotajos
klientu centros vienuviet var saņemt
pašvaldību un dažādu valsts iestāžu,
piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta,
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras
u.c. pakalpojumus.
Tāpat centros var saņemt konsultācijas par e-pakalpojumiem un praktisku
palīdzību darbam ar datoru, internetu,
jautājumos par e-adreses izveidi u.c.
Pašlaik Latvijā pieejami klientu apkalpošanas centri 90 pašvaldībās.
Visu Pakalpojumu centru adreses var
atrast portālā Latvija.lv sadaļā
“Vienotie pakalpojumu centri”.

Ciblas novada
Valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Domes nams, c.Blonti, Blontu
pagasts, Ciblas novads, LV-5706.
Darba laiks: darbdienās 8.00 — 16.30
(pusdienu pārtraukums 12:00-12:30).
Tālrunis: 29613699.
E-pasts: kac@ciblasnovads.lv
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8. lappuse

Veiksmīgi aizvadīts turnīrs "Telpu futbols - 2020"

Šogad Ciblas novada pašvaldības atklātajās telpu
futbola sacensībās piedalījās 6 komandas no vairākiem novadiem: Rēzeknes,
Ludzas, Zilupes, Kārsavas
un Ciblas.
Komandās bija apvienojušies spēlētāji no dažādiem
pagastiem un pat novadiem.
Dažās komandās bija sportisti pat no četriem novadiem.
Un tas bija vēl labāk, jo šādi
komandas spēlētāji ātrāk iepazīst viens otru un katrs
parāda, uz ko viņš spējīgs.
Daži sportisti rādīja tādus
futbola trikus, ka pat Krištianam Ronaldu būtu ko mācīties.

I vietu izcīnīja
komanda Cibla /
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija,
kura pieveica visas
komandas ar vairāku vārtu pārsvaru.
II vieta – komandai Jaguars, kur
sportisti rādīja
augsta līmeņa futbolu. Šajā komandā bija spēlētāji no četriem novadiem.
III vietu izcīnīja komanda
ar nosaukumu Hmeļņicku
lapsas, kura ar rezultātu 5 : 1
pieveica
turnīra
ceturto
labāko
komandu
Čornaja.
V vietā
palika
komanda
no Zilupes, un
VI vietā –
komanda
SK Spāks
(Pušmu-

covas, Blontu pag. un Rēzeknes nov.)
Turnīra bombardieris –
Rigards Aleksandrovičs no
komandas „Cibla/RTA”, kura kontā šajā turnīrā ir 8 vārti.
Liela pateicība Ciblas novada pašvaldībai par atbalstu,
kā arī neuzpērkamajam tiesnesim Edvīnam Savickim.
Paldies Endijam Romanovam
par sacensību organizēšanu!
Sacensības rīkoja Ineta te, un Ciblas novada jauniešu
Miklucāne, Ciblas novada centrs IMPULSS.
pašvaldības sporta speciālisAldis TIHOVSKIS

Jaunsargu vienības sporto Felicianovas SK
13. februārī Ciblas novada pašvaldības Felicianovas SK
jau trešo gadu uz draudzības spēli volejbolā pulcējās jaunsargu vienības. Šogad sacentās jaunsargu komandas no
Bērzpils, Zilupes, Viļakas, Tilžas, Ludzas un Ciblas.

Dažiem jaunsargiem Felicianovas SK jau ir pazīstams, jo
šeit viņi ir piedalījušies sacensībās arī citos sporta veidos.
Sports kā jau sports, tur uzvar spēcīgākais, ātrākais un uz
to dienu visveiksmīgākais.
Katrā spēlē tika ielikts daudz darba, lai
uzvarētu. Un šogad I vietu izcīnīja komanda no Bērzpils. II vietu izcīnīja Tilžas komanda. III vieta palika Viļakai. bet
IV vietu brālīgi dalīja Ludzas un Zilupes
komandas.
Pateicamies Ciblas novada pašvaldībai
par siltu uzņemšanu! Ļoti iepriecina labā
sadarbība ar sporta kompleksa vadītāju
Inetu Miklucāni un Ciblas novada jaunatnes speciālistu Aldi Tihovski. Ceram uz
turpmāko sadarbību!
Ludzas jaunsargu instruktors
Ivars NOVOŽILOVS
Foto: Aldis Tihovskis
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